
Conjunto de 2 taças
para criança, 6m+

 

Branco

 
SCF708/00

Incentiva a alimentação através da aprendizagem divertida

Conjunto de taças concebido para crianças

Conjunto de taças para criança Philips AVENT SCF708/00 para as fases de desenvolvimento da sua criança

Aprendizagem divertida para a primeira refeição do bebé

Desenhos educativos que contam histórias

Perfeito para as primeiras refeições

Taças de 2 tamanhos - para jantar, lanches e sobremesas

Base antideslizante - ajuda a evitar derrames

Bordos p/recolha fácil da comida – alimentação autónoma

Limpeza e manuseamento simples

Fácil de limpar e lavável na máquina

Adequada para o microondas

Sem BPA

0% BPA

Desenvolvido em colaboração com um pedopsiquiatra

Desenvolvido em colaboração com um pedopsiquiatra



Conjunto de 2 taças para criança, 6m+ SCF708/00

Destaques Especificações

Desenvolvido com um pedopsiquiatra

Desenvolvido em colaboração com um

pedopsiquiatra

0% BPA

0% BPA

Adequada para o microondas

Adequada para o microondas

Base antideslizante

Base antideslizante - ajuda a evitar derrames

Bordos para recolha fácil da comida

Bordos p/recolha fácil da comida –

alimentação autónoma

Taças de 2 tamanhos

Taças de 2 tamanhos - para jantar, lanches e

sobremesas

Limpeza fácil

Fácil de limpar e lavável na máquina

Histórias educativas

Desenhos educativos que contam histórias

 

País de origem

Fabric. na China

Inclui

Taça grande: 1

Taça pequena: 1 unid.

Peso e dimensões

Peso do produto: 0,181 kg

Dimensões do produto excluindo acessórios:

Taça pequena: 40 (P) X 140 (A) X 140 (L) Taça

grande: 43 (P) X 175 (A) X 175 (L) mm

Dimensões da caixa-F: 50 (P) X 206 (L) X 261

(A) mm

Número de caixas-F na caixa-A: 6

Fácil de utilizar

Pode ir ao microondas
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